
شريككم الموثوق في صيانة وإصالح وعمرة بالك هوك. 
ونوفر لكم مرافق إدامة عالمية المستوى وخبرات 

تخصصية متميزة

رائد عالمي في مجال صيانة 
وإصالح وعمرة مروحيات بالك 

هوك وخدمات تحديثها



خـدمـــات 
شـــامـلـــة 

قدرات تخصصية تغطي كافة متطلبات المروحية. وعمليات صيانة دقيقة 
)D and I ,O( تلبي احتياجات جميع المستويات

نضع بين أيديكم مركزًا متميزًا يوفر جميع خدمات صيانة وإصالح وعَمرة مروحيات بالك هوك، حيث توفر لكم 
مجموعة ايدج نطاقًا واسعًا من الخبرات التخصصية تلبي وتشمل كافة خدمات الدعم الفني لمتطلبات زبائنها 

وشركائها، كما نواصل االبتكار وبناء المهارات وتعزيز قدرات الدعم الفني لتلبية أي احتياجات مستقبلية.
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تقديم خدمات الصيانة واإلصالح والعَمرة لهياكل 	 

الطائرات ومحركاتها، وقطعها، باإلضافة إلى أرقى 
خدمات التدريب الشاملة  على الصيانة.

تنفيذ جميع التحديثات والتعديالت المتقدمة، 	 
كبرنامج تسليح طائرات بالك هوك

تدريب الطيارين - ضمن النطاقين 	 
المتخصص والمعياري

برامج التدريب على الطيران	 

الدعم اللوجستي، الفرق 
الميدانية، استرداد الحطام، 

خدمات المستويين O وI، إسناد 
القوى العاملة والكوادر

توريد قطع الغيار وإدارة 
سلسلة اإلصالح لجميع 

مكونات وقطع بالك هوك

حلول دعم شاملة 
تلبي جميع متطلبات 
مروحيات بالك هوك 
طوال  فترة خدمتها



خدمات الطائرات

حلول فاعلة في توظيف القوى العاملة، خدمات المستويين 
O/I  فرق ميدانية متخصصة في استعادة حطام الطائرات 

وتوفير الدعم اللوجستي 

الصيانة في العنابر، التدريب الفني وتدريب الطيارين

إصالح الهياكل، إصالح أضرار التحطم

إدارة قطع الغيار وحلول توريد المواد

صيانة المكونات

خدمات إدارة سلسلة اإلصالح لكامل مجموعة المكونات 

تتيح مرافق الصيانة عالية المستوى والمجهزة بأحدث المعدات 
من أعمدة دوران، نواقل السرعة واألنظمة الهيدروليكية 

والكهروميكانيكية وأنظمة الطيران القدرة الداخلية على 
إصالح 49 وحدة مختلفة من مكونات البالك هاوك 

منصة الفحص الديناميكي للمراوح

صيانة المحركات

الفحص الكامل لمحركات طراز )T700-701 C/D( وإصالحها 
وعمرتها

ورشات متخصصة توفر الدعم الكامل من خالل العمليات الخاصة 
واألساليب المتطورة لالختبار غير اإلتالفي

)D إلى C ترقية المحركات )تحديث

التعديالت والترقيات

حلول تسليح بالك هوك - الجهة الوحيدة الحاصلة على 
ترخيص إدماج أنظمة التسليح في العالم

V إلى UH-60L ترقية

ترقية أنظمة الطيران وقمرة القيادة، تركيب األطقم 
المستقلة، ترقية المعدات والبرمجيات

خدمات صيانة وإصالح وعمرة 
مروحيات بالك هوك 

قدرات متفوقة تلبي كافة احتياجات الطائرة من المقدمة إلى الذيل



هذه المادة ألغراض إعالمية فقط وال تحوي أي معلومات محظورة أو يمنع تصديرها أو تندرج تحت لوائح االتجار الدولي لألسلحة. ال تقدم مجموعة ايدج وال يقدم شركاؤها أي كفالة أو ضمانة حول صحّة المعلومات الواردة في هذه 
الوثيقة، أو لنتائج استخدام تلك المعلومات أو االعتماد عليها.
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نبذة عن أمرك
أمرك هي شركة رائدة في تقديم الخدمات عالمية المستوى لصيانة 

الطائرات وإصالحها وعمرتها ومن خالل منشأتها المتطورة في مدينة 
العين توفر أمرك مجموعة شاملة من الخدمات المتقدمة للجيش 

اإلماراتي والقوات المسلحة في المنطقة والعديد من الزبائن في أرجاء 
العالم.

www.ammroc.ae

نبذة عن جال
توّفر جال جاهزية أسطول منصات المروحيات وطائرات الجناح الثابت 

والطائرات المسيّرة من خالل تقديم خدمات الصيانة، وسلسلة التوريد، 
والهندسة، والترقية، وتعزيز القوى العاملة. 

www.gal.ae

نبذة عن هورايزن
توفر هورايزن التدريب األساسي والمتقدم والمخصص على المروحيات 

للمشغلين في القطاعات الخاصة والتجارية والعسكرية في جميع أرجاء 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

www.horizonacademy.ae

نبذة عن ايدج
مجموعة من شركات التكنولوجيا المتقدمة التي تطوّر حلواًل تقلب 

الموازين في مجال الدفاع ,والعديد من المجاالت المتقدمة، وتتخصص 
ايدج في رفد األسواق بالتكنولوجيا المبتكرة والخدمات الرائدة بسرعة 

وفاعلية، لتجاوز الصعوبات التي تواجهونها على أرض الواقع.
www.edgegroup.ae


